
BLIV EN VINDER I  
METALBRANCHEN 
Vi ses i Svejsecaféen på hi Tech  
og Industry Scandinavia 2019



INVITATION
hi Tech og Industry Scandinavia venter lige om hjørnet - og vi er selvfølgelig med fra den 1.- 3. oktober.  
I den forbindelse vil det glæde os at se dig i Svejsehallen, hvor vi står klar med værdiskabende løsninger, 
morgendagens teknologier, spændende aktiviteter og meget mere. 

Bliv en vinder i metalbranchen
Få ideer til effektivisering fra de førende virksomheder i branchen og kom hjem med ny inspiration, nye 
løsninger og spændende oplevelser i bagagen. Snup et velfortjent break i Svejsecaféen i Hal C, hvor vi  
har et spændende program af indlægsholdere og anden underholdning til dig. 

Print dit gratis adgangskort på hi-industri.dk eller ved indgangen til hi-messen. 

Mange messehilsner fra



PROGRAM I SVEJSECAFÉEN
TIRSDAG 1. OKTOBER 

Kl. 11.00 
Hør Ulrik Eriksen fortælle om at 
bygge den fascinerende ratrod-look 
bil helt fra bunden. 

Kl. 13.00 
Psykologisk manipulation v/ Niels 
Krøjgaard – Tør du komme tæt på? 

Et show med tankelæsning, mind 
control og psykologiske illusioner.

Hele dagen 
Kæmp mod professionelle FIFA 
spillere. Der er garanti for mål og 
kamp til stregen.

ONSDAG 2. OKTOBER 

Kl. 11.00 
Hør Ulrik Eriksen fortælle om at bygge 
den fascinerende ratrod-look bil helt fra 
bunden. 

Kl. 13.00 
Mød D-A-D forsangeren Jesper Binzer 
sammen med erhvervspsykolog og 
fremtidsforsker Thomas Geuken i et 
forrygende talkshow om ledelse, passion, 
fiasko og ikke mindst making it big time!

Hele dagen 
Kæmp mod professionelle FIFA 
spillere. Der er garanti for mål og  
kamp til stregen.

Thomas Geuken & Jesper Binzer

Niels Krøjgaard



TORSDAG 3. OKTOBER

Kl. 11.00 
”Print Fremtiden”. 

AM Hub fortæller om 3D print og 
giver et overordnet billede om 
brugen, effekten og potentialet i 
dansk og internationalt kontekst. 

Hør om hvordan AM og 3D print 
kan skabe bedre vækst, øge bund 
og top linje, skabe innovation, og 
se cases der underbygger. Hør 
også om de fem skridt, der skal til 
for at komme godt i gang.

Svejsecaféen i Hal C er åben alle dage mellem kl. 8.30 – 16.30

Chili Klaus

Kl. 13.00 
En stærk historie. Hør hvordan  
Chili Klaus gik viralt og gjorde  
chilien til allemandseje. Chili Klaus 
fortæller om sin passion for den 
stærke frugt og inspirerer dig til at 
forfølge dine egne idéer. 

I forlængelse af showet vil der 
være mulighed for at udfordre 
smagsløgene

Hele dagen 
Kæmp mod professionelle FIFA 
spillere. Der er garanti for mål og 
kamp til stregen.



28” RATROD
Kom tæt på denne fascinerende, håndlavede ratrod-look bil, som vandt DM i Dragracing, ProET klassen i 
2018. Bilen er inspireret af custom car byggerne tilbage fra halvtredserne, og mange af delene til bilen er 
specialfremstillet. Motoren er en 526 cu/inc (8,6 L.) motor, som er forsynet med to GT45 turboer.

Foto: Jan Ole Laugesen (fotofyn.dk)



Læs mere om aktiviteterne  
i Svejsecaféen og i de øvrige haller  

på hi-industri.dk
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